Rapporten ingeschreven dressuurhengsten najaarsonderzoek 2019
LE FORMIDABLE 528003201605775
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 22, cat.nr. HK’19: 317
10-05-2016, 1.71 M, ZWART
V. BORDEAUX V. UNITED
M. VIENNA RP STB ELITE, PREF, PREST, PROK
V. FERRO PREF M. ANNABEL RP STB ELITE, PREF, PREST, PROK
MV. DE NIRO -- ROMANCIER
FOK./GER.: S. POEL, MEIJELSEWEG 73, 5725 RG HEUSDEN
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Afstamming:
Le Formidable, de kampioen van de KWPN Stallion Show 2019, is een zoon van de Grand Prixhengst Bordeaux, die hiermee zijn zevende zoon bij het KWPN krijgt goedgekeurd.
De moeder van Le Formidable is de merrie Vienna, een dochter van de preferente olympische
dressuurhengst Ferro. Zij is ook de moeder van de KWPN-hengst Four Legends KS (v.Wynton),
een ZZ-Zwaar-paard van Wynton en een Z2-paard van dezelfde vader. Haar moeder Annabel, een
dochter van de stempelhengst De Niro, is een bekende fokmerrie. Zij staat namelijk te boek als
moeder van de KWPN-hengsten Bretton Woods (v.Johnson), die Inter I is geklasseerd, en Chagall
D&R (v.Jazz) die onder Patrick van der Meer internationaal Grand Prix startte. Annabel bracht van
Ferro nog een ZZ-Zwaar-paard en van Wynton een dochter die in het ZZ-L is geklasseerd.
Onderzoekrapport:
Le Formidable is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft
veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is zuiver, ruim voldoende tot
goed van ruimte met ruim voldoende souplesse. De draf is lichtvoetig met een mooi
voorbeengebruik, is goed van ruimte met een achterbeen dat nog meer kracht zou moeten
ontwikkelen. De galop is goed bergop met een zeer goede voorbeentechniek, goed van ruimte
maar zou meer kracht en afdruk kunnen hebben. Le Formidable beweegt met een goede tot zeer
goede houding, een goede balans en een goede souplesse. Als dressuurpaard heeft Le Formidable
veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Le Formidable kan houding en voorbeentechniek toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LORD ROMANTIC 528003201604803
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 23, cat.nr. HK’19: 354
01-06-2016, 1.67 M, BRUIN
V. DON ROMANTIC V. DON SCHUFRO
M. VERONIEK RP STB ELITE, PREF, SPORT-(DRES), D-OC
V. KRACK C M. NORMIEK RP STB ELITE, PREF, PREST, SPORT-(DRES), D-OC
MV. HITCHCOCK -- ONYX
FOK./GER.: A. VAN ERP, NISTELRODESEWEG 30, 5384 PN HEESCH
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Afstamming:
Lord Romantic is een zoon van Don Romantic, die in 2010 Hengst van het Jaar was in Denemarken.
Op zijn beurt heeft hij de recent overleden stempelhengst Don Schufro als vader, die in de sport
furore maakte met onder andere de olympische bronzen teammedaille onder Andreas Helgstrand.
De moeder van Lord Romantic, Veroniek, stamt af van Grand Prix-hengst Krack C, die in de
dressuurfokkerij veel invloed heeft gehad. Zij klasseerde zich in het Z2-dressuur en haar moeder
Normiek (v.Hitchcock) wist nog meer goede sportpaarden voort te brengen. Zo is ze de moeder van
een ZZ-Zwaar-paard van Apache en Z-dressuurpaarden van Tolando en Gribaldi. Normiek is de
halfzus van het Lichte Tour-paard Donzel (v.Zeoliet) en hun moeder Termiek (v.Onyx) is daarnaast
de (over)grootmoeder van een groot aantal sportpaarden.
Onderzoekrapport:
Lord Romantic is een evenwichtige, betrouwbare en sympathieke hengst met een goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is
zuiver, actief en goed van ruimte. De draf is lichtvoetig en goed van ruimte en souplesse. De
galop is bergop met een goede ruimte en een goede beentechniek. Lord Romantic beweegt met
ruim voldoende houding, veel tot zeer veel balans en een goede souplesse. Als dressuurpaard
heeft Lord Romantic veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lord Romantic kan bewegingstechniek en bewerkbaarheid aan de dressuurpaardenfokkerij
toevoegen.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LAS VEGAS 528003201604395
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 27, cat.nr. HK’19: 387
19-05-2016, 1.80 M, BRUIN
V. FERDEAUX V. BORDEAUX
M. DALIA DELIN DP STB STER, PROK, VOORLOPIG KEUR
V. WYNTON KEUR M. ZERRODELIN RP VB PROK
MV. HOUSTON KEUR -- FLEMMINGH PREF
FOKKER: J. DEENEN, HEIJEN
GER.: N.F. WITTE, OLIEEINDSESTRAAT 8, 5481 XN SCHIJNDEL
PAARDENCENTRUM DE DALHOEVE, HARENSESTRAAT 15, 4032 NV OMMEREN
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Afstamming:
De Bordeaux-zoon Ferdeaux, die met Hans-Peter Minderhoud geklasseerd is in de Lichte Tour, is de
vader van Las Vegas. Ferdeaux kreeg in Jarville en Jerveaux al twee zonen goedgekeurd bij het
KWPN.
De moeder van Las Vegas is Dalia Delin, een dochter van de keurhengst Wynton, die in de
internationale Grand Prix werd uitgebracht door Madeleine Witte-Vrees, alvorens hij naar Canada
werd verkocht voor de fokkerij. Wynton bracht vijf bij het KWPN-goedgekeurde zonen, waaronder
Pavo Cup-winnaar Imposantos. De grootmoeder van Las Vegas is Zerrodelin, die eveneens een
keurhengst als vader heeft in Houston. Zij is een halfzus van de in de Inter I-geklasseerde KWPNhengst Crosby (v.Chippendale) en hun moeder Perrodelin, een dochter van de preferente
Flemmingh, bracht nog meer sportpaarden. Zo bracht ze Z-dressuurpaarden van Chippendale en
Wynton. Vervolgens vinden we de stempelhengst Ferro in de moederlijn.
Onderzoekrapport:
Las Vegas is een eerlijke, betrouwbare en werklustige hengst met een zeer goede instelling. De
hengst heeft veel “go” en laat zich zeer goed bewerken. De stap is zuiver, actief en goed van
ruimte. De draf is zeer actief met een zeer goede voorbeentechniek met een sterk gebruik van het
achterbeen dat goed te bewerken is. De galop heeft een krachtige afdruk, is zeer goed van ruimte
en is gedragen met een zeer goede beentechniek. Las Vegas beweegt met een zeer goede
souplesse, houding en balans. Als dressuurpaard heeft Las Vegas veel tot zeer veel aanleg en
geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Las Vegas kan het model verbeteren en kracht, maat, formaat en bewegingstechniek toevoegen aan
de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LENNOX U.S. 528003201603498
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 29, cat.nr. HK’19: 478
17-05-2016, 1.71 M, DONKERBRUIN
V. GRAND GALAXY WIN V. APACHE KEUR
M. HERARONA DP STB ELITE, IBOP-(DRES), D-OC
V. ROUSSEAU PREF M. ORONA DP STB STER, PREF, PREST, IBOP-(DRES)
MV. JAZZ PREF -- BELISAR
FOK./GER.: B. WILSCHUT, ZANDSTRAAT 1, 4744 RL BOSSCHENHOOFD
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
P. SCHOCKEMOHLE, MÜNSTERLANDSTRASSE 53, 49439 MUHLEN
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Afstamming:
De vader van Lennox U.S. is Grand Galaxy Win, een zoon van keurhengst Apache, die als vijfjarige
als zevende eindigde op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo onder Severo Jurado Lopez.
In de moederlijn van Lennox U.S. vinden we vervolgens twee preferente hengsten, namelijk
Rousseau en Jazz. De Rousseau-dochter Herarona is een volle zus van de KWPN-erkende zeer
bekende Grand Prix-hengst Blue Hors Zack (v.Rousseau). Onder Daniel Bachmann Andersen wist de
hengst op grote kampioenschappen hoge ogen te gooien, zoals met de vijfde plaats tijdens het EK
in 2019 in Rotterdam en de 4e plaats tijdens de Wereldbekerfinale in Göteborg in hetzelfde jaar. Zijn
moeder Orona (v.Jazz) bracht hiernaast Z-dressuurpaarden van Santano en Uphill.
Onderzoekrapport:
Lennox is een eerlijke, betrouwbare en werklustige hengst met een zeer goede instelling. De
hengst heeft veel tot zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is
zuiver, actief maar zou meer uit de schouder moeten komen. De draf is goed van ruimte met een
actief achterbeen dat goed te bewerken is. De galop heeft een krachtige afdruk, is goed van
ruimte en is gedragen. Lennox beweegt met een goede beentechniek en een goede houding en
balans. Als dressuurpaard heeft Lennox veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lennox U.S. kan het model, houding en rijdbaarheid toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LORD DIAMOND 528003201604257
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 36, cat.nr. HK’19: 563
21-05-2016, 1.72 M, ZWARTBRUIN
V. DAILY DIAMOND V. DAILY DEAL
M. DO NIJKE DP STB STER, EPTM-(DRES)
V. SCANDIC M. ZIEZO NIJKE DP STB-EXT PROK
MV. RIVERDANCE -- JAZZ PREF
FOKKER: H.S.M. VAN DER KUIL, HAAKSBERGEN
GER.: K. KOLIJN, KEENTERSTRAAT 43, 6006 PW WEERT
D. WIGMANS DRESSAGE B.V., POSTBUS 136, 6000 AC WEERT
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Afstamming:
Lord Diamond is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van Daily Diamond, die met hoge
cijfers werd ingeschreven in het stamboek.
Do Nijke (v.Scandic) is de moeder van Lord Diamond, en zij is een volle zus van het Grand Prixpaard Elgin van Inessa Merkulova. Do Nijke behaalde tijdens haar merrietest meerdere achten en is
de moeder van een Z-dressuurpaard van Ampère. De grootmoeder van Lord Diamond is Ziezo Nijke
(v.Riverdance), die naast Elgin van Scandic nog een ZZ-Zwaar-paard bracht.
De preferente stempelhengst Jazz, die recent overleed na een ongekend succesvolle fokkerijcarrière,
vinden we eveneens in deze moederlijn.
Onderzoekrapport:
Lord Diamond is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede tot zeer goede instelling. De
hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De stap is goed van
ruimte maar daarbij zou het achterbeen actiever moeten ondertreden. De draf is goed van ruimte
met een actief achterbeen dat goed te bewerken is. De galop is krachtig, goed van ruimte en
gedragen. Lord Diamond beweegt met een goede houding en ruim voldoende balans. Als
dressuurpaard heeft Lord Diamond veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lord Diamond kan lichtvoetigheid, rijdbaarheid en instelling toevoegen aan de
dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

FIRST DATE DE433330043916
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 37, cat.nr. HK’19: 569
17-03-2016, 1.72 M, DONKERBRUIN
V. FÜRSTENBALL V. FURST HEINRICH
M. RHEINGOLD TS RP
V. DANCIER M. ROSANNA TS
MV. SANDRO HIT -- FEINER STERN
FOKKER: THADEN, BUTJADINGEN
GER.: STAL BRINKMAN, RIJKSSTRAATWEG 183, 7391 MN TWELLO
T.J.M. COOMANS, BINNENPAD 257, 3263 AP OUD-BEIJERLAND
J.T.M. MAREE, HARTEVELDLAAN 1, 2675 LE HONSELERSDIJK
stap
x2

draf
x2

9

galop
x2

8

souplesse

8

8

houding &
balans

8,5

rijdbaarheid
en instelling

aanleg als
dressuurpaard

8,5

8

totaal

83

Afstamming:
In First Date wordt het bloed van diverse Duitse topverervers samengebracht. Zijn vader Fürstenball
won in 2011 het Bundeschampionat, was twee keer finalist op het WK Jonge Dressuurpaarden en
wist al diverse keuringskampioenen voort te brengen. Bij het Deense stamboek werd hij tot
elitehengst benoemd. Zijn vader Fürst Heinrich startte zijn carrière veelbelovend door het
wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden te veroveren, maar stierf jong.
First Date’s grootvader van moederskant is Lichte Tour-hengst Dancier, een zoon van topvererver
De Niro. Vervolgens vinden we de invloedrijke modellenmaker Sandro Hit, die als zesjarige
wereldkampioen werd bij de zesjarige dressuurpaarden, in de moederlijn, gevolgd door Feiner Stern
en Pik Bube I.
Onderzoekrapport:
First Date is een eerlijke, betrouwbare en sympathieke hengst met een goede tot zeer goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is
zuiver, actief en zeer goed van ruimte. De draf is lichtvoetig en goed van ruimte en souplesse. De
galop heeft een goede ruimte en een goede beentechniek. First Date beweegt met een zeer goede
houding, een goede balans en een goede tot zeer goede souplesse. Als dressuurpaard heeft First
Date veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
First Date kan een bijdrage leveren aan de bloedspreiding, het model verbeteren en rijdbaarheid en
instelling aan de dressuurpaardenfokkerij toevoegen.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LOWLANDS DE433330103216
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 39, cat.nr. HK’19: 576
22-05-2016, 1.71 M, ZWART
V. MILLENNIUM V. EASY GAME PROK
M. LA DONNA S
V. DONNERBALL M. LUCY
MV. LANDADEL -- IKARUS
FOKKER: B. SCHRAPPER, GROENHEIM
GER.: REESINK HORSES, MOLENWEG 12, 7151 HA EIBERGEN
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Afstamming:
De populaire Easy Game-zoon Millennium bracht al diverse keuringskampioenen in Duitsland voort
en krijgt in Lowlands zijn eerste zoon in ‘de lage landen’ goedgekeurd.
De moeder van Lowlands is La Donna S, een dochter van Donnerball, die als vijfjarige zilver won op
het WK Jonge Dressuurpaarden. Hij werd door Kristina Sprehe uitgebracht tot het hoogste niveau in
de sport. Hij is een zoon van de zeer invloedrijke Donnerhall, een graag geziene naam in de
pedigree van dressuurpaarden. Vervolgens vinden we in de moederlijn van Lowlands de Landgraf Izoon Landadel.
Onderzoekrapport:
Lowlands is een eerlijke, betrouwbare, op zijn ruiter geconcentreerde hengst met een zeer goede
instelling. De hengst heeft veel tot zeer veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed
bewerken. De stap is actief, zuiver en zeer goed van ruimte en souplesse. De draf is goed tot zeer
goed van ruimte met een achterbeen dat zeer goed te bewerken is. De galop heeft een krachtige
afdruk, is goed tot zeer goed van ruimte en heeft veel gedragenheid. Lowlands beweegt met een
goede beentechniek en een goede houding en goede balans. Als dressuurpaard heeft Lowlands
veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lowlands kan een bijdrage leveren aan de bloedspreiding, de stap verbeteren, rijdbaarheid en
instelling en vermogen tot verzameling aan de dressuurpaardenfokkerij toevoegen.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

KAIMAN 528003201501189
21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 40, cat.nr. HK’18: 357
09-04-2015, 1.67 M, ZWART
V. DARK PLEASURE V. UFO
M. FRANCISKA DP STB ELITE IBOP-(DRES) D-OC
V. GRIBALDI PREF M. VREDINA RP STB STER
MV. KRACK C -- LECTOR KEUR
FOKKER: J.A. & B. NABER, VREDENHEIM 5, 9445 XH VREDENHEIM
GER.: REESINK HORSES, MOLENWEG 12, 7151 HA EIBERGEN
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Afstamming:
Kaiman is de tweede bij het KWPN goedgekeurde zoon van Dark Pleasure, die na een sportcarrière
in de Lichte Tour in Nederland voor de sport en fokkerij naar Amerika vertrok.
De moeder van Kaiman is Franciska, een dochter van de preferente Grand Prix-hengst Gribaldi. Zij
is een volle zus van het Lichte Tour-paard Elegant en hun moeder Vredina (v.Krack C) bracht
hiernaast een ZZ-L-dressuurpaard van Painted Black en een ZZ-Zwaar-paard van Tango.
Vervolgens vinden we de merrie Fabiola (v.Lector), die de grootmoeder is van de KWPN-hengst
Redford (v.Krack C) en de overgrootmoeder van KWPN-hengst Foundation (v.United). Daarnaast is
ze de (over)grootmoeder van een groot aantal sportpaarden op Z- tot Lichte Tour-niveau.
Onderzoekrapport:
Kaiman is een eerlijke, betrouwbare en sympathieke hengst met een goede tot zeer goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed bewerken.
De stap is zuiver, actief en goed van ruimte. De draf is lichtvoetig en goed tot zeer goed van
ruimte en souplesse. De galop heeft een goede ruimte en een goede tot zeer goede beentechniek.
Kaiman beweegt met een zeer goede houding, een goede balans en een goede tot zeer goede
souplesse. Als dressuurpaard heeft Kaiman veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed
gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Kaiman kan bewegingstechniek, schakelvermogen, rijdbaarheid en instelling aan de
dressuurpaardenfokkerij toevoegen.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

